
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur heb je werkervaring in een commerciële
administratieve functie. 
Kenmerken als resultaatgerichtheid, proactief zijn, organisatorisch en communicatief sterk, klant- en
servicegerichtheid passen bij jou als persoon. 

Een gevarieerde functie
Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (cao GEO, Services)
Persoonlijke ontwikkelmogelijkheden
Uitzicht op een vast dienstverband

Wat doet een Accountmanager?
In de functie van accountmanager ben je in contact met onze bestaande klanten en zoek je contact met
potentiële klanten in de regio. Dit kunnen grote klanten zijn, maar ook de lokale middenstand bedienen
wij graag. Je brengt de wensen en behoeften van (potentiële) klanten in kaart en legt snel de verbanden
met wat ACV hierin kan betekenen. 

Door middel van analyses verken je kansen en mogelijkheden in de markt en dit werk je uit in een
verkoopplan met concrete adviezen. Je onderhoudt contacten met de diverse afdelingen binnen ACV met
als doel de dienstverlening voor bestaande en nieuwe klanten te optimaliseren.

Je koopt diensten van toeleveranciers in zoals containerverkopers en inkopers afval. Je stelt
commercieel sponsoring beleid op en organiseert commerciële sponsoring.

Dit ben jij

Ons aanbod

ACV is zichtbaar en herkenbaar in de regio. We zijn vanzelfsprekend in de buurt.
Voor de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen
voeren wij op betrokken en verantwoordelijke wijze het beheer van grondstoffen
uit. Dit doen wij door oa. het inzamelen van afval- en grondstoffen. Daarbij
verzorgen wij de overslag én het transport naar erkende verwerkers. Ook
ontzorgen wij ondernemers in de gemeenten van hun bedrijfsmatig afval. Voor
een aantal van deze gemeenten verricht ACV ook werkzaamheden in de
openbare ruimte. Denk hierbij aan machinaal vegen, onkruidbestrijding op
verharding, maaien, plaagdierbeheersing, groenonderhoud,
zwerfafvalbestrijding en het legen van prullenbakken en de riool- en
kolkenreiniging. Onze organisatie heeft oog voor diversiteit en streeft naar
inclusief werkgeverschap.

Accountmanager ACV Bedrijven

ACV is op zoek naar een proactieve

MEER INFORMATIE?SOLLICITEER!

Wil je deel worden van het team en voldoe je aan de
criteria? Klik dan op solliciteer en vul het formulier in. 

Eerst meer informatie? Bel met Edo Dokter, Manager
ACV Bedrijven op 0318 – 648 160.

36 - 40 uur per week

http://www.acv-groep.nl/acv-groep
tel:0318648160
https://www.acv-groep.nl/acv-groep/werken-bij-acv
https://www.acv-groep.nl/acv-groep/werken-bij-acv

